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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Bc. Petr Hůla

Obor:

Regionální geografie

Název práce:

Přírodní rizikové jevy v území a jejich odraz v územně plánovací dokumentaci případová studie: Historické a současné využití údolní nivy v povodí Jičínky

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

8

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

4

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

14

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

16

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

16

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

85

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Práce celkově působí uceleným dojmem. V zájmovém území se nachází 12 obcí, kde se autor seznámil
s územními plány a na konci kap. 5 vytvořil přehledovou tabulku s charakteristikami těchto ÚP ve
vztahu k ochraně před povodněmi. Ve vybraném katastrálním území autor provedl podrobný terénní
výzkum údolní nivy.
Nedostatky v práci:
Práce výrazně překračuje rozsah diplomové práce, některé kapitoly pojednávají z části o jiném tématu
(např. kap. 7) nebo mohly být sestručněny (např. kap. 6). Diplomová ani bakalářská práce se nepíše
v 1. osobě jednotného čísla (např. str. 64, 79). Další otázky k práci zodpoví autor u objahoby.
Otázky k obhajobě:
1. Jsou záplavové mapy stejné v územních plánech obcí a měst a v mapách pro potřeby pojišťoven?

2. Jak Vaši práci případně využijí obecní úřady v zájmové lokalitě?
3. Jak obce ve vašem zájmovém území využívají (využívaly) dotační podpory např. z Operačního
programu životní prostředí z oblasti 1.3. Omezování rizika povodní (např. podkapitola 1.3.1. na
návrhy průlehů, mezí, poldrů atd.)?
4. Slyšel jste někdy o metodice stanovení kritických bodů v GIS pro intravilány?
5. Kontaktoval jste i správce vodního toku kvůli plánovaným protipovodňovým opatřením?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou B.

V Olomouci 14.5.2013
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